
"De fælles sundhedsvisitationerne skal være en serviceminded 

indgang til alle akutte og subakutte tilbud i klyngen, uanset sektor. 

Samarbejdet omkring de Fælles sundhedsvisitationer skal sikre, at 

det for egen læge og vagtlæge er ligeså let at vælge et relevant 

alternativ til indlæggelse, som at vælge at indlægge patienten –

uanset hvilken sektor det relevante alternativ findes i." 



Hospitalsvisitation � Fælles visitation

HV 1.4 med visitation af og vejledning til 
kommunale tilbud for psykiatriske patienter (ingen 

ressourser - der er tilknyttet speciale ansvarlig i HV) 
) 

Hospitalsvisitation  (HV) version 1.0 : Én indgang til indlæggelse og senere bookning af subakutte tider i alle specialer 

HV 1.1 ”Call Center” projekt m. vejl. i kommunale tilbud i dagstid 
(2 projektmedarbejdere i dagstid på hverdage)

HV 1.2 incl vejledning i kommunale tilbud i dagstid (opnormeret med 

een stilling brugt i dagstid på hverdage)

2010

2015-17

HV 1.3 ”Sundhedsvisitation Midt” vejl. i kommunale 
tilbud i vagten (Satspuljemidler som udløber i 2019 – udvidelse i vagttid)

2017

2017-19

2019

2019-20
HV 1.5 implementering af Fælles Kvalitet 
i HV i RM (fælles RM uddannelse, kompetenceudvikling, 

kvalitetssikring, dokumentation, servicemål, brug af SINE mm)

2020- Fælles Visitation version 1.0 

Fælles Visitation version 2.02021����

Fælles elektronisk overblik over akutpladser i kommunen
Konferencekald med kommunen

Udvikling af nye samarbejdsformer og tydelig placering af lægefagligt ansvar mhp
flere og koordinering af udlæggelser i eget hjem. Større ensartethed i de 

kommunale tilbud



Hospitalsvisitation � Fælles visitation

HV 1.4 med visitation af og vejledning til 
kommunale tilbud for psykiatriske patienter (ingen 

ressourser - der er  blevet tilknyttet speciale ansvarlig i HV) 
) 

Hospitalsvisitation  (HV) version 1.0 : Én indgang til indlæggelse og senere bookning af subakutte tider i alle specialer 

HV 1.1 ”Call Center” projekt m. vejl. i kommunale tilbud i dagstid 
(2 projektmedarbejdere i dagstid på hverdage)

HV 1.2 incl vejledning i kommunale tilbud i dagstid (opnormeret med 

een stilling brugt i dagstid på hverdage)

2010

2015-17

HV 1.3 ”Sundhedsvisitation Midt” vejl. i kommunale 
tilbud i vagten (Satspuljemidler udløb i 2019 og dækkede udvidelse i vagttid)

2017

2017-19

2019

Her er vi i dag

2020

HV 1.5 implementering af Fælles 
Kvalitet i HV i RM (fælles RM uddannelse, 

kompetenceudvikling, kvalitetssikring, dokumentation, 
servicemål mm)

2021

Fælles Visitation version 1.0 2021����

COVID og den nye RM 

uddannelse for HV ☺


